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JUMO Device App maakt
Industrie 4.0 mogelijk

Nu kostenloos te downloaden!

Bewaking van JUMO apparatuur met behulp
van smartphone en tablets
Mobiele communicatie wordt met betrekking tot Industrie 4.0 steeds belangrijker. Alleen dan kan de droom van de digitale
fabriek realiteit worden, indien op zoveel mogelijk locaties meetwaarden geregistreerd en bewaakt kunnen worden. Echter even
belangrijk is het, om op ieder gewenst moment gegevens te kunnen inzien.
Dit is mogelijk gemaakt door app's, die in
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blets met JUMO apparatuur communiceren.

Wordt een JUMO apparaat geselecteerd,

verkoop@jumo.net

